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آیت هللا رئیسی:

برای صدور حکم بازداشت ترامپ 
از دستگاه قضایی عراق تقدیر 

به قول مالی رومی؛ »آن یکی پرسید اشتر را 
که هی - از کجا می آیی ای اقبال پی«

»گفت از حمام گرم کــوی تو - گفت خود 
پیداست در زانوی تو«

حال و روز این روزهای مملکت داری دولت 
تدبیر و امید بر اساس گفته ها و عملکرد آنها، 

این شعر از موالنا است.
به این سخن آقای اسحاق جهانگیری معاون 

اول رئیس جمهور توجه کنید؛
»یک  لحظه بــه خاطر اینکــه دیگران چه 
می گویند اجازه نمی دهیــم کار دولت ُکند 
شــود. خیلی ها بــه دنبال این هســتند که 
بگویند این دولت فالن کار را نکرد، خیلی ها 
بــه  ناحــق اتهاماتی بــه دولــت می زنند و 
می گویند ناکارآمد اســت، اگر هرکس دیگر 
و گــروه دیگری بود در مقابــل این جنگ، 
جمهوری اســالمی کــه هیچ، ایــران را از 
دســت می داد. این تیم کارکشته ای بود که 
توانســت در مقابل این جــور آدمی که حاال 
شماها بخش هایی از رفتارش نسبت به ملت 
و کشــور خودش را داریــد می بینید، کار را 
جلو ببرد.« صراحتاً خدمت آقای جهانگیری 
عرض کنم که یادتان هســت در برنامه های 
تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری دوره دوم 
یعنی سال 1396 مقابل دوربین تلویزیون به 

مردم چه گفتید؟
به این بخش از سخنان آقای جهانگیری که 
انتخاباتی  در مناظره تلویزیونــی نامزدهای 
گفته توجه کنید؛ »ای ملت عزیز ما مشکالت 
اقتصادی زیادی را حــل کرده ایم و ثبات را 
به اقتصاد کشــور بازگردانده ایم. مگر یادتان 
نمی آید که نــرخ ارز لحظه ای تغییر می کرد 
و در چند لحظه قیمــت کاالها دچار تغییر 
می شــد. مگر فردی می توانست برای تولید 
و ســرمایه گذاری حتی فکر کند؟ ما موانع 
ســرمایه گذاری را از بین برده ایم و فضایی را 
به وجود آورده ایم که با بین الملل می شود کار 
کرد. ماشین اقتصاد کشور را ما راه انداخته ایم 
و ســرعتش را زیاد خواهیم کرد.« البته در 
یکی از همین برنامه های تبلیغات انتخاباتی 
هم از ســوی یکی از دو نامزد دولتی ریاست 
جمهوری به مردم هشــدار داده شد و آنها را 
هراس دادند که اگر اینها بیایند و دولت را در 
دست بگیرند دالر 5 هزار تومان خواهد شد. 
اشــاره به دو نامزد اصلی اصولگرایان یعنی 

آقای رئیسی و قالیباف بود.
این ســخن آقــای روحانی رئیــس جمهور 
محترم که در همدان و در بحبوحه تبلیغات 
انتخاباتی ســال 96 مطرح شد نیز به گوش 
مردم آشــنا است. »اگر شما جوانان در خانه 
بنشــینید، بدانید که در پیاده روهای ما هم 
دیوار خواهد بود، شــما آنها را نمی شناسید. 
من آنها را مییشناسم. آنها روزی در جلسه ای 
تصمیم گرفتند که در تهــران و در پیاده رو 
دیوار بکشــند. آنها می خواســتند، پیاده رو 
زنانه و مردانه ایجــاد کنند.« خوب با توجه 
به سخنان پیشــین آقای جهانگیری درباره 
وضعیت اقتصــادی و رونقی که او ادعای آن 
را دارد، دالر نه تنها 5 هزار تومان نشد بلکه 
به 30 هزار تومان رسید و اکنون در مرز 25 

هزار تومان باقی مانده است.
چرا از سوی مسئولین سخنانی گفته می شود 

که با واقعیت فاصله زیادی دارد؟
آیا دولت تدبیر و امید ســعی دارد تا خود را 

ناجی ایران معرفی کند؟
ســخن آقای جهانگیــری این مســئله را 
می رســاند که اگر آنها بر ســر کار نبودند و 
دیگران بجای آنهــا بودند؛ اکنون جمهوری 
اسالمی که هیچ، ایران را از دست می دادند!

مردم حقایــق را لمس می کننــد، با آن ها 
زندگــی می کنند و متوجه هســتند که در 
طول نزدیک به 8 ســال دولت تدبیر و امید 

چه اتفاقاتی در کشور افتاده است.
اکنــون همان مردمی که بــه دولت تدبیر و 
امید رأی داده اند آرزو می کنند که ای کاش 
رئیسی یا قالیباف رئیس جمهور شده بودند 
و دالر هم به 5 هزار تومان رسیده بود! نه 25 
هزار تومان! شــاید همه کاالها و اجناس به 
وفور در بازار و فروشــگاه ها موجود باشد که 
هســت، اما این فراوانی دلیل بر مثبت بودن 
اوضاع اقتصادی کشور و مردم است؟ بسیاری 
از مــردم توان خرید کاالها و اجناس ضروری

بی تدبیری ها را قبول ندارید؟
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نامه قالیباف برای 
پیگیری یارانه

 ۱۲۰ هزار تومانی 
اقشار مستضعف

آژانس  بازرسان 
نمی شوند اخراج 

واشنگتن  خشم 
یمن ازمقاومت 
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آمریکا در چارچوب پنهان سازی 
شکست سعودی، انصار را 

سازمان تروریستی نامید

خطیب زاده در گفت وگو با 
سیاست روز:
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نگاهی به سخنان جهانگیری که گفته اگر ما نبودیم ایران از دست می رفت! 

ــر ــبـ خـ

سرمقاله
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محمد صفری

از  قضائیه  قــوه  رئیس 
رئیس  زیــدان  فائــق 
عراق  قضائی  دســتگاه 
برای  و قضــات عراقی 
صدور حکم بازداشــت 
دونالــد ترامپ به دلیل 
ترور  دســتور  صــدور 
شــهید ســلیمانی و فرماندهان مقاومت در 

فرودگاه بغداد تقدیر کرد.
آیت اهلل ســید ابراهیم رئیســی در جلســه 
شــورای عالی قوه قضائیه با گرامیداشت یاد 
و خاطره شــهدای قیام خونین مردم قم در 
دی مــاه 1356 که رهبر معظم انقالب از آن 
به عنوان »تبر ابراهیمی بر کاخ ستمشاهی« 
یاد کردند، بــر لزوم اجرایی شــدن فرامین 
راهبردی رهبر انقالب در سالگرد این حادثه 

تأکید کرد.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به تحلیل حوادث 
اخیر آمریکا از ســوی رهبــر معظم انقالب 
گفت: تالش آمریکایی ها این است که بگویند 
تمام افتضاحات این روزهای آمریکا مربوط به 
دیوانه ای به نام ترامپ بود که آمد و کارهایی 
را انجــام داد و می خواهنــد او را مقصر تمام 
مسائل نشان دهند در حالی که ریشه بحرانی 
که غرب گرفتار آن شــده، لیبرال دموکراسی 

غربی است.
رئیسی عامل اصلی بحران در غرب را ساختار 
ظالمانــه حاکم بــر آمریکا و اروپــا و خوی 
استکباری حکام غربی و بی توجهی به حقوق 
مردم عنوان کــرد و افزود: آمریکا تالش کرد 
ملت ایران را با فشــارهای حداکثری به زانو 
درآورد امــا ملت ما به تبعیــت از رهبری با 
راهبــرد مقاومت حداکثری سیاســت آنها را 
شکست داد و با ایستادگی دشمن را وادار به 

عقب نشینی کرد.
وی در عیــن حــال تصریح کــرد: بدبخت، 
کســانی هســتند که در داخــل و یا منطقه 
سرنوشت خود را به آمریکایی ها گره زده اند و 

آمریکا را قبله گاه خود می دانند.
رئیسی دستور مقام معظم رهبری در تحریم 
واکســن آمریکایــی و انگلیســی را تدبیری 
حکیمانــه برای صیانت از جان مردم در برابر 
کسانی دانســت که بی پروا و بدون توجه به 
جام مردم دنبال واردات این نوع واکســن ها 
هســتند و متذکر شــد: تأکیــد مقام معظم 

رهبری بر ممنوعیت ورود واکســن از آمریکا 
و انگلیس بــرای آن بود که نبایــد ایران به 
آزمایشــگاهی برای واکســن های آنها تبدیل 

شوند.
رئیسی به بیماری »خود تحقیری« هم اشاره 
کرد کــه در این میان به کمک غربی ها آمده 
است و تصریح کرد: »ویروس خودتحقیری« 
و اینکه برخی به توانمندی های خود و جوانان 
و دانشــمندان کشور باور نداشــته باشند و 
چشمشان به بیگانگان باشد، اگر خطرناک تر 

از ویروس کرونا نباشد کمتر از آن نیست.
رئیس دســتگاه قضا این نکتــه را هم خاطر 
نشــان کرد که اگر واکســن تولید کشورمان 
پس از موفقیت آزمایش های انسانی به مرحله 
تولید انبوه برسد، همه ملت ها از آن بهره مند 
خواهند شد و هیچ ملتی بدون سهم نخواهد 

ماند.
رئیــس قــوه قضائیــه در بخــش دیگری از 
سخنانش با گرامیداشــت یاد و خاطره جان 
باختگان حادثه ســقوط هواپیمای اوکراینی 
در دی ماه ســال گذشته، از بررسی های فنی 
و کارشناســی همه ابعاد این حادثه از سوی 
ســازمان قضائی نیروهای مســلح خبر داد و 
گفت که این سازمان با بررسی همه فرضیات 
و اســتماع نظــرات همه طرف هــای درگیر 

موضوع، گزارش خود را اعالم کرده است.
وی بــا بیــان اینکه هیچ خــط قرمزی برای 
بررســی و پیگیری و رسیدگی به این موضوع 
نداشته و نداریم اظهار داشت: هر فرض و هر 
فرد مورد سوال و اتهام مورد تحقیق و بررسی 
قرار گرفته اما برخی برای خوشامد دیگران به 
گونه ای سخن می گویند که گویا اصاًل اطالع 
ندارند چه کار قابل تقدیری انجام شده است.

رئیــس قــوه قضائیــه در بخــش دیگری از 
ســخنانش مبارزه با فساد را از مأموریت های 
مهم و محوری دســتگاه قضــا عنوان کرده و 
گفــت: از اقدامات صــورت گرفته تاکنون در 
امر مبارزه با فســاد باید تقدیر شود. ضدیت 
و مبارزه با فساد هزینه دارد و عکس العمل ها 
را بر می انگیــزد و مقام معظم رهبری نیز در 
فرمان 8 ماده ای خودشــان در ســال 80 که 
بندهای آن زنده و پویاســت، گوشزد کردند 
مبــارزه که آغاز شــود، فریاد عــده ای بلند 

می شود اما شما به این جیغ ها توجه نکنید.
| مرکز رسانه قوه قضایی

ظریف در دیدار قائم مقام وزیر خارجه 
کره جنوبی:

منابع ارزی ایران نزد 
بانک های کره ای سریع تر 

آزاد شود
بزرگترین  خارجه  وزیر 
روابط  توســعه  مانــع 
ایــران و کره جنوبی را 
شده  ایجاد  محدودیت 
ایران  ارزی  برای منابع 
کرهای  بانکهــای  نزد 
ذکــر و از دولــت کره 
خواســت که هرچه سریعتر در جهت رفع این 

موانع اقدام شود.
چوی جونــگ کن قائم مقام وزیر امور خارجه 
کــره جنوبی کــه در رأس هیأتــی به منظور 

بررســی حل مشــکالت روابط دو کشور و به 
ویژه موضوع منابع مالی ایران در این کشور به 
تهران ســفر کرده است، با محمد جواد ظریف 
وزیر امــور خارجه جمهوری اســالمی ایران 

دیدار و گفتگو کرد.
در ایــن دیدار ظریف بزرگترین مانع توســعه 
روابط دو کشور در شرایط فعلی را محدودیت 
ایجاد شده برای منابع ارزی ایران نزد بانکهای 
کرهــای ذکر کــرد و از دولت کره خواســت 
که هرچه ســریعتر در جهت رفــع این موانع 

اقدامات الزم معمول نمایند.
وزیر امــور خارجه کشــورمان تاکید کرد که 
بــا توجه به پیامدهای بهداشــتی و اقتصادی 
کرونا، در حال حاضر اولویت اصلی مناســبات 
دو کشــور فراهم شدن دسترسی به این منابع 

است.
ظریف در ادامه اظهار داشت: اقدام غیرقانونی 
بانکهــای کره، جــو عمومی و دیــدگاه مردم 
ایران نســبت به کره را به شدت منفی کرده 

و به وجهه این کشور آسیب جدی وارد کرده 
اســت لذا نمایندگان مردم در مجلس شورای 
اسالمی با تاکید بر حق قانونی خود برای ورود 
بــه موضوع، تاکید دارند که این مشــکل باید 

هرچه زودتر حل شود.
مقام کرهای نیز در این دیدار با تاکید بر اراده 
کشورش برای حل مشــکل خاطرنشان کرد: 
ســئول از همه توان خود برای فراهم آوردن 
شرایط دسترسی به این منابع استفاده خواهد 
کرد. قائم مقام وزیر امور خارجه کره با اشــاره 
به توقیف کشتی متعلق به این کشور، خواستار 

تسریع در حل این موضوع شد.
ظریــف در این خصوص تاکید کرد: کشــتی 
کرهای بــه دلیل آلوده ســازی آبهای خلیج 
فارس توقیف شــده، لذا صرفاً موضوعی فنی 
است که رسیدگی به آن در چارچوب مقررات 
حقوقی و قضائی در حال پیگیری است و طبعاً 
دولت امــکان دخالت در این فرآیند قضائی را 

ندارد. 

در جلسه سران قوا مقرر شد

تعامل و ادامه گفت وگو
بر سر بودجه 1400

شورای عالی هماهنکی اقتصادی عصر دوشنبه 
با حضور سران سه قوه به ریاست حجت االسالم 
والمسلمین دکتر حسن روحانی رئیس جمهور، 

تشکیل جلسه داد.
در آغاز این جلســه درباره برخی موضوعات و 
مباحث مرتبط با الیحه بودجه 1400، مقرر شد 

این موارد از طریق گفت و گو، تعامل و تشکیل 
جلســات مشــترک دولت و مجلس بررسی و 
هماهنگیهای الزم ایجاد شــود. در این جلسه 
همچنین راههای حمایت از تولید و بنگاههای 
اقتصادی مورد بحث قرار گرفت و در مورد مدت 
زمان اعتبار مصوبه جلســه 44 شــورای عالی 
هماهنگی اقتصادی سران قوا در رابطه با صدور 
و اســتفاده از چکهای تضمین شدن بانکی، از 
زمان ابالغ به مدت 6 ماه دیگر تمدید و تاکید 
شد که درصورت تصویب الیحه مربوط به این 
موضوع در مجلس شورای اسالمی، قانون جدید 

مالک قرار خواهد گرفت. در جلسه شورایعالی 
هماهنگی اقتصــادی، وزارت صنعت ، معدن و 
تجارت و وزارت کشــور گزارش هایی از اجرای 
مصوبات قبلی شورای عالی و عملکرد ستاد ملی 
و کارگروه های تسهیل و رفع موانع تولید ارائه 
کردند. \شــورا پس از بحث و بررســی، مهلت 
زمانی مشــوقهای مالیاتی و تعویق اجرائیههای 
دســتگاهها درمورد بنگاههــای تولیدی که با 
مشکل مواجه شــده اند را برای یک بار منوط 

به تشخیص ستاد ملی مورد تمدید قرار داد.
| پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری
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ظریف:

منابع ارزی ایران نزد بانک های 
کره ای سریع تر آزاد شود
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آگهی اعالن عمومی

محمد صادق کولیوند - شهردار شهر مالرد

ت اول
نوب

موضوع: آگهی اعالن عمومی
شهرداری مالرد در نظر دارد نسبت به انجام طرحهای مصوب 
عمرانی یا خدماتی خود در یک قطعه زمین عرصه به شرح 
مورد  زمین  مالکین  کلیه  از  لذا  نماید.  اقدام  ذیل  کروکی 
انتشار آگهی  از  10 روز پس  نظر دعوت میشود ظرف مدت 
نوبت دوم با در دست داشتن اسناد مالکیت به اداره حقوقی 
اینصورت  غیر  در  نماید  مراجعه  مالرد  شهرداری  وامالک 

اقدامات قانونی توسط شهرداری مالرد به عمل خواهد آمد.

»سال جهش تولید«

نوبت اول 99/10/23
نوبت دوم 99/10/30

وقت زدن است
نامه ۸40 استاد دانشگاه به سردار حاجی زاده درباره 

تحرکات آمریکا در منطقه

آیت هللا رئیسی:

برای صدور حکم بازداشت ترامپ از دستگاه 
قضایی عراق تقدیر می کنیم


